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HELP ! 



Dịch vụ tổng đài ảo ?  
Một khi hệ thống tổng đài hiện tại của bạn mang đến nhiều phiền toái và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của 

bạn. Hoặc khi bạn đang xây dựng văn phòng mới nhưng lo ngại việc lắp đặt hệ thống tổng đài với chi phí phát sinh và 

khó kiểm soát… Hầu hết là sự lo lắng chung của các chủ doanh nghiệp – những người muốn đơn giản hóa việc này 

nhưng lại cần tính hiệu quả nhất.  

Tất nhiên một hệ thống tổng đài lớn có thể đáp ứng mọi yêu cầu kỹ thuật, tính năng tiên tiến, hiện đại nhất. Nhưng 

điều bạn đang tìm kiếm là sự đơn giản nhưng hiệu quả, chi phí thấp THÌ sự lựa chọn tối ưu nhất của bạn sẽ là Cloud 

PBX. Vậy Cloud PBX là gì ? nghe có vẻ khó hiểu, nhưng thực ra câu trả lời cực kỳ đơn giản. Cloud PBX là một dịch vụ 

tổng đài điện thoại được cung cấp qua mạng Internet thay vì qua dây điện thoại như bạn đã biết hoặc đã sử dụng. 

Đơn giản – Linh hoạt – Tin cậy – Kinh tế 

  



 

 

 

DỊCH VỤ CLOUDPBX  

MANG ĐẾN CHO BẠN 

NHỮNG GÌ ? 
  



Nâng cao sự ổn định và an toàn cho hệ thống 

Các giải pháp đầu tư và mua sắm thiết bị đến giai đoạn hiện tại vẫn mang lại cho người dùng một số vấn đề lo ngại về sự ổn định, 

vận hành, khắc phục sự cố, mở rộng … chính vì điều đó hiện tại phương án đầu tư, xây dựng hệ thống đang được nhiều doanh 

nghiệp cân nhắc. 

Cloud PBX là một trong các dịch vụ theo xu hướng phát triển và hoàn thiện công nghệ. Dịch vụ tổng đài Cloud PBX được xây 

dựng và hoàn thiện trên mọi phương diện và điều kiện hoạt động tốt nhất từ những đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, cùng với các 

yếu tố về môi trường hoạt động tốt nhất, nhằm mang đến cho doanh nghiệp một dịch vụ hoạt động như một phần mềm 

(Software as a Service) hoàn hảo, an toàn và tin cậy.  

Tối đa thời gian khả dụng của bạn và công việc của bạn, cũng như đảm bảo chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp bạn với độ tin 

cậy ở cấp độ cao nhất. Thế nào là ” Độ tin cậy ở mức độ cao nhất ? “, Cloud PBX được thiết lập và kết nối tại các trung tâm Data 

Center lớn nhất, với đội ngũ kỹ sư, hỗ trợ kỹ thuật và phản ứng nhanh, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng và phản hồi mọi thông tin yêu 

cầu của bạn bất kỳ lúc nào. 

 

Giảm thiểu chi phí phát sinh & nâng cao ROI 

Với Cloud PBX bạn gần như không cần suy nghĩ về việc đầu tư hệ thống, tổn hao chi phí vận hành, bảo trì và sửa chữa hệ 

thống tổng đài. Cloud PBX triệt tiêu gần như 90% chi phí đầu tư này nhưng vẫn mang đến một hệ thống toàn diện đáp ứng 

đầy đủ từ những yêu cầu cơ bản đến nâng cao của cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ với việc ứng dụng công nghệ Đám 

mây (Cloud Communication) 

Sự đơn giản có nghĩa là không tồn tại những chi phí “chìm” trong khi đầu tư hoặc “ảo” trong quá trình vận hành hệ thống. 

Không phải mua hệ thống phần cứng, không cần thuê mướn nhân viên quản lý, không phải thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ 

thuật…những vấn đề mà hầu hết doanh nghiệp lo ngại trong thời gian qua. Với Cloud PBX bạn có thể tận hưởng những tiện 

ích nhưng không mất nhiều thời gian cho các việc nêu trên. 

Với Cloud PBX, bạn được toàn quyền sử dụng, quản lý và tùy chỉnh một cách đơn giản thông qua giao diện Web trực quan 

mà không cần có kiến thức về công nghiệ hoặc kỹ thuật. 

Một dịch vụ, một nhà cung cấp cho mọi ứng dụng và hệ thống liên lạc của doanh nghiệp. Chúng tôi mang đến sự thống nhất 

và đơn giản cho bạn, cung cấp một công cụ duy nhất để bạn an tâm và phát triển doanh nghiệp với mức chi phí cạnh tranh.  



Đơn giản hóa quản trị hệ thống 

và cho người dùng 

Chuyển toàn bộ hệ thống tổng đài hiện tại lên “mây”, điều thứ #1 chứng minh được sự đơn giản hóa hệ thống. Không mất nhiều 

thời gian cho việc quản lý, xử lý sự cố vì chính đội ngũ của chúng tôi sẽ thay bạn làm việc đó, là điều thứ #2. Chỉ với một kết nối 

Internet bạn và doanh nghiệp có thể làm việc tại bất kỳ nơi nào, lúc nào là điều thứ #3. Không phụ thuộc vào nhà cung cấp với 

những chi phí “ảo”, thời gian khả dụng cao nhất với chi phí thấp nhất là điều thứ #4. 

Không còn những hệ thống, dây cáp, phụ kiện phức tạp phải quản lý. Không cần nhân viên kỹ thuật với chi phí cao mỗi tháng. 

Không cần lo ngại mỗi khi chuyển văn phòng. Không tốn chi phí quá nhiều khi nâng cấp hệ thống. Không còn lo ngại khi mất 

nguồn điện tại văn phòng. Gần như những yếu tố và rủi ro đã bị loại bỏ với mô hình và dịch vụ Cloud PBX. 

Cloud PBX cung cấp giao diện sử dụng, quản lý trực quan và thân thiện, cho phép bạn thực hiện mọi thao tác tạo mới / chỉnh sữa 

/ xóa / báo cáo trên một giao diện Web duy nhất. 

 

Kết nối nhiều văn phòng  

và người dùng di động 

Ứng dụng công nghệ VoIP, Cloud PBX cung cấp một tiện ích cực kỳ hữu dụng cho mô hình doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, văn 

phòng trên toàn thế giới. Hỗ trợ kết nối các văn phòng thông qua kết nối Internet, tạo thanh một thể thống nhất và sẵn sàng mở 

rộng bất ky lúc nào, tiết giảm chi phí cuộc gọi và quản lý tập trung mọi thiết bị và cuộc gọi ra vào doanh nghiệp không bị giới hạn. 

Cloud PBX còn hỗ trợ hầu hết các loại thiết bị di động (Smartphones, Tablet…) hỗ trợ người dùng với nhu cầu di chuyển thường 

xuyên, nhưng vẫn tiếp nhận và thực hiện cuộc gọi với khách hàng như tại văn phòng. Nâng cao tính linh hoạt và giữ liên lạc mọi lúc 

mọi nơi, xu hướng công nghệ và ứng dụng BYOD (Bring your own device) nhằm tiết giảm chi phí thiết bị và dịch vụ không cần thiết. 

Mọi nhân viên có thể tiếp nhận và thực hiện cuộc gọi từ mọi thiết bị thông qua số điện thoại chính của công ty như: ip phone, 

softphone, smartphones, wireless phone.  



Về NTTNETWORKS 
 

NTTNETWORKS được thành lập vào năm 2009 như một trung tâm Giải pháp và Dịch vụ công nghệ thoại trên nền IP tại Việt Nam. Hoạt động của chúng tôi là thực 

hiện nghiên cứu, phát triển, triển khai, và tư vấn dịch vụ, và cũng là trung tâm phân phối phần cứng VoIP. Công ty bắt đầu như một nhà cung cấp giải pháp và dịch 

vụ và tiếp cận với thị trường phân phối từ năm 2010 thông qua VOIPMART - VIET NAM VOIP MARTKET PLACE - nơi khách hàng có thể tìm thấy bất kỳ sản phẩm VoIP 

nào từ các nhà cung cấp khác nhau khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó chúng tôi vẫn luôn hoàn thiện nhiều giải pháp và công nghệ VoIP như Fax, Paging, 

Telepresense, Conference và Collaboration. 

 

Về CloudPBX™ 
 

CloudPBX cung cấp toàn diện những dịch vụ và giải pháp liên lạc và truyền thông, phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp. Hệ thống và giải pháp chuyên nghiệp 

được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư với nhiều năm kinh nghiệm. Các dịch vụ của CloudPBX có khả năng đáp ứng tốt nhất và đầy đủ nhất mọi nhu cầu của khách hàng 

từ đơn giản đến độ phức tạp cao, cùng với khả năng tùy biết linh hoạt theo mỗi doanh nghiệp và yêu cầu thực tế. CloudPBX ứng dụng công nghệ Cloud Computing 

và cung cấp rộng khắp theo phương thức SaaS. Các dịch vụ tại CloudPBX cung cấp một bộ công cụ toàn diện hỗ trợ hoạt động liên lạc của doanh nghiệp, nhằm 

nâng cao và cải thiện sự chuyên nghiệp của công ty bạn. CloudPBX™, CloudXCS™, CloudTOT™, CloudMeeting™…và các dịch vụ, thương hiệu được cung cấp tại 

website www.cloudpbx.vn thuộc quyền sở hữu của NTTNETWORKS. 

 

 

 

 

 

“SEE YOU ON CLOUD” 
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About CloudPBX® 

CloudPBX® is providing most of complete communication services which suitable for most of business 

scopes. Our system and solutions was developed by years experiences engineer team. CloudPBX® 

provides right services which  able to meet most of customer’s requirements from basic to high level. 

CloudPBX® is being provided via Cloud computing and SaaS technology. A complete service package 

support to your business and increase your enterprises. CloudPBX, CloudXCS, CloudTOT, 

CloudMeeting…are registered trademarks of NTTNETWORKS Co., Ltd. 
 


